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Όταν η επιστήμη συναντάει... την ομορφιά!
Όταν η Φαρμακευτική εταιρία Medical Pharmaquality συνάντησε τη Μαρία 
Μπεκατώρου, μια νέα ιδέα γεννήθηκε! Η δημιουργία μιας πρωτοποριακής 
σειράς περιποίησης προσώπου, υψηλής ποιότητας και προηγμένης τεχνολογίας 
(βιομιμητική), που θα είναι προσιτή, θα ταιριάζει στο dna της σύγχρονης Ελληνίδας 
και θα καλύπτει τις ανάγκες της επιδερμίδας της. Η σειρά είναι εμπνευσμένη 
από την ομορφιά της Ελλάδας, το φως, τα χρώματα και τα αρώματά της, αλλά 
και από την ομορφιά της Ελληνίδας γυναίκας. Όταν η επιστήμη συνάντησε την 
ομορφιά... δημιουργήθηκε η νέα, εξελιγμένη σειρά καλλυντικών M COSMETICS. 
Με την υπογραφή της Medical Pharmaquality και της Μαρίας Μπεκατώρου.  
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Η Βιομιμητική μιμείται τη φυσιολογική λειτουργία των νεανικών κυττάρων 
του ανθρώπινου οργανισμού. Τα νεανικά κύτταρα έχουν την ικανότητα να 
επιδιορθώνουν τις φθορές τους, με τη συμβολή ουσιών που υπάρχουν στον 
οργανισμό μας, όπως πεπτίδια, ένζυμα και ορμόνες. H λειτουργία αυτή περιο-
ρίζεται με την πάροδο του χρόνου, γιατί μειώνεται η παραγωγή αυτών των 
ουσιών φυσιολογικά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φθορές και στο δέρμα. 
Η σειρά M COSMETICS περιέχει βιομιμητικά συστατικά που μιμούνται τις 
λειτουργίες της νεανικής επιδερμίδας! Έχουν αντιρυτιδική και συσφικτική 
δράση και προσφέρουν ανάπλαση και ανόρθωση στο δέρμα.

Βιομιμητική τεχνολογία
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Η σειρά M COSMETICS έχει υψηλή περιεκτικότητα σε 2 βιομιμητικά 
συστατικά, που αποτελούν μοναδικές πατενταρισμένες φόρμουλες:

1. Βιομιμητικό συστατικό από τον πυρήνα του χουρμά
     • Ισχυρή αντιρυτιδική δράση, κλινικά αποδεδειγμένη 
      √ Σημαντική μείωση της επιφάνειας και του βάθους των ρυτίδων σε 5 
         εβδομάδες

     • ∆ιπλή αντιγηραντική δράση
      √ Βιομιμητικό της ορμόνης DHEA: αύξηση της παραγωγής του Κολλαγόνου Ι,
         προστασία από τη βιολογική γήρανση 
      √ Αντιοξειδωτικές ιδιότητες: δέσμευση των ελεύθερων ριζών, προστασία
         από την περιβαλλοντική γήρανση 

2. Βιομιμητικό συστατικό από το φλοιό της βελανιδιάς 
     • Κλινικά αποδεδειγμένες δράσεις
      √ Ορατό και άμεσο αποτέλεσμα lifting 
      √ Σημαντική λείανση της επιδερμίδας 

      Από την 1η ώρα εφαρμογής

Bιομιμητικά συστατικά 
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Νέα, εξελιγμένη σειρά καλλυντικών
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24h Face Cream Light Texture [50ml]
24ωρη Κρέμα Προσώπου Ελαφριάς Υφής 
για κανονική και/ή μικτή επιδερμίδα

Βιομιμητικά συστατικά
• Ολοκληρωμένη αντιρυτιδική και συσφικτική δράση
• ∆ιπλή αντιγηραντική δράση
• Ορατό και άμεσο αποτέλεσμα lifting
• Σημαντική λείανση της επιδερμίδας

Βιταμίνες Ε & C
• Αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση

Πανθενόλη & βούτυρο karité
• Βαθιά ενυδάτωση 

Βιταμίνες Α & F
• Αύξηση της ελαστικότητας της επιδερμίδας 

Χρήση: Εφαρμόστε πρωί και βράδυ σε καθαρό πρόσωπο, με απαλές ανοδικές 
κινήσεις. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. ∆ερματολογικά ελεγμένο.
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Βιομιμητικά συστατικά
• Ολοκληρωμένη αντιρυτιδική και συσφικτική δράση
• ∆ιπλή αντιγηραντική δράση
• Ορατό και άμεσο αποτέλεσμα lifting
• Σημαντική λείανση της επιδερμίδας

Βιταμίνες Ε & C
• Αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση

Πανθενόλη & βούτυρο karité
• Βαθιά ενυδάτωση 

Βιταμίνες Α & F
• Αύξηση της ελαστικότητας της επιδερμίδας 

Χρήση: Εφαρμόστε πρωί και βράδυ σε καθαρό πρόσωπο, με απαλές ανοδικές 
κινήσεις. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. ∆ερματολογικά ελεγμένο.

24h Face Cream Rich Texture [50ml]
24ωρη Κρέμα Προσώπου Πλούσιας Υφής 
για κανονική και/ή ξηρή επιδερμίδα
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Eye Cream [15ml]
Κρέμα Ματιών 
ειδικά σχεδιασμένη για την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια

Βιομιμητικά συστατικά
• Ολοκληρωμένη αντιρυτιδική και συσφικτική δράση
• ∆ιπλή αντιγηραντική δράση
• Ορατό και άμεσο αποτέλεσμα lifting
• Σημαντική λείανση της επιδερμίδας

Βιταμίνες Ε & C
• Αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση

Πανθενόλη & βούτυρο karité
• Βαθιά ενυδάτωση 

Βιταμίνες Α & F
• Αύξηση της ελαστικότητας της επιδερμίδας

Έλαιο από τον πυρήνα του σταφυλιού
• Αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση
• Ενυδάτωση και προστασία της επιδερμίδας από την ξηρότητα
• Αύξηση της ελαστικότητας της επιδερμίδας
Χρήση: Εφαρμόστε πρωί και βράδυ σε καθαρό πρόσωπο, με απαλές κινήσεις 
γύρω από την περιοχή των ματιών. ∆ερματολογικά ελεγμένο.
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Βιομιμητικά συστατικά
• Ολοκληρωμένη αντιρυτιδική και συσφικτική δράση
• ∆ιπλή αντιγηραντική δράση 
• Ορατό και άμεσο αποτέλεσμα lifting 
• Σημαντική λείανση της επιδερμίδας 

Φυσικά προλιπίδια 
Μιμούνται τη δομή των λιπιδίων του δέρματος και λειτουργούν σαν «δεύτερο 
δέρμα»
• Αυξάνουν τον δερματικό φραγμό, προσφέροντας άμεση και διαρκή ενυδάτωση 
• Ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος χάρη στην αποτελε-
  σματική διείσδυση των βιομιμητικών συστατικών στα βαθύτερα στρώματα
   της κεράτινης στιβάδας

Πανθενόλη
• Βαθιά ενυδάτωση 
Χρήση: Εφαρμόστε πρωί και βράδυ σε καθαρό πρόσωπο, με απαλές ανοδικές 
κινήσεις. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. ∆ερματολογικά ελεγμένο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνος του, αλλά για καλύτερο αποτέλεσμα συνιστάται να συνδυά-
ζεται με την αντιρυτιδική κρέμα M COSMETICS Face Cream Light Texture ή M COSMETICS Face 
Cream Rich Texture (ανάλογα με τον τύπο του δέρματός σας).

Firming Serum [30ml]
Ορός Ανάπλασης 
για όλους τους τύπους δέρματος
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Instant Lifting Serum [15ml]
Ορός Άμεσης Ανόρθωσης 
για όλους τους τύπους δέρματος

Συνδυασμός 3 δραστικών συστατικών
∆ραστικά συστατικά μικροάλγης που προμηθεύουν το δέρμα με απαραίτητα 
αμινοξέα, πολύτιμες βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, συνδυάζονται με 3 τύπους 
πολυσακχαριτών και φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες και προσφέρουν: 

• Ορατό αποτέλεσμα σύσφιξης, lifting και λείανσης των ρυτίδων, σε 5 λεπτά,
  που διαρκεί τουλάχιστον 4 ώρες  

• ∆ημιουργία προστατευτικού φιλμ, που μειώνει την διείσδυση των ρύπων στο
  δέρμα και το προστατεύει από ερεθισμούς

• Ορατή μείωση των ρυτίδων και μακροχρόνιο αποτέλεσμα σύσφιξης με τη
  συστηματική χρήση
   √ Σημαντική αύξηση του κολλαγόνου με καθημερινή χρήση για 6 ημέρες 
   √ Σημαντική μείωση της επιφάνειας και του βάθους των ρυτίδων, και 
      σημαντική βελτίωση της ελαστικότητας  και της τονικότητας του δέρματος
      μετά από 2 μήνες

Χρήση: Εφαρμόστε σε καθαρό πρόσωπο, με απαλές ανοδικές κινήσεις. 
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. ∆ερματολογικά ελεγμένο.
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Πρωτοποριακό προϊόν καθαρισμού, σε μορφή νερού, που κάνει τον καθαρισμό 
του προσώπου παιχνιδάκι. Σε ένα μόνο λεπτό, με μία κίνηση, καθαρίζει τέλεια 
και ταυτόχρονα ενυδατώνει το δέρμα του προσώπου και των ματιών.

Μοναδική σύνθεση με τριπλή δράση: 
1. Καθαρισμός του προσώπου | 2. Καθαρισμός των ματιών | 3. Ενυδάτωση 

Μικυλλιακοί καθαριστικοί παράγοντες 
• Αφαιρούν τέλεια μακιγιάζ, ρύπους και περιττή λιπαρότητα με μία κίνηση 

Υαλουρονικό οξύ & πανθενόλη 
• Προσφέρουν ενυδάτωση, απαλότητα και ελαστικότητα 

Εστέρες ελαιόλαδου
• Προστατεύουν από τους ερεθισμούς
• Χαρίζουν εξαιρετική λείανση στο δέρμα και μακροχρόνια ενυδάτωση

Χρήση: Εφαρμόστε πρωί και βράδυ σε πρόσωπο και μάτια με βαμβάκι. 
∆ε χρειάζεται ξέβγαλμα. ∆ερματολογικά ελεγμένο.

Micellar Water for Face & Eyes [200ml] 
Νερό Καθαρισμού Προσώπου & Ματιών
για όλους τους τύπους δέρματος



Nέα, εξελιγμένη σειρά καλλυντικών 
από τη Μαρία Μπεκατώρου
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Ελαιών 54, 14564 Κηφισιά, τηλ.: 210 35 06 000
www.mcosmetics.gr


